
 به نام خدا

 گروه مامایی و بهداشت باروریمعرفی  

 کاردانی مقطع در دانشجو ۰1 با 0731 درسال لرستان  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده مامایی رشته

 دوره اولین 07۳۱ سال در و نمود کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش به شروع 07۳۱ سال در آن از بعد. گردید تاسیس

 نمود پذیرش  را ناپیوسته کارشناسی

 باروري بهداشت خدمات ارائه با كارشناسي مقطع در آن آموختگان دانش كه است پزشكي علوم هاي شتهر از مامایي رشته

 آموزش ارائه و شیرخواران - نوزادان هاي مراقبت انجام زایمان، از پس و حینبارداري، دوران هاي مراقبت انجام شامل

 حاالت تشخیص ایمن، و طبیعي زایمان ترویج شده، تعیین وظایف حدود در زنان به باروري و جنسي سالمت مشاوره و

 موارد موقع به ارجاع و زایمان یا بارداري حین در اضطراري اقدامات انجام ، نوزاد یا جنین مادر، در غیرطبیعي

 نوزادان،زایشگاه، هاي بخش در كودك و شیرخوار و نوزاد جنین، و مادر سالمت ارتقاء و تأمین جهت در غیرطبیعي

 و پیوسته کارشناسی دانشجوی 0۳1 حدود حاضر حال در. كند مي تالش خصوصي كار دفاتر و درماني – بهداشتي مراكز

 باشد می تحصیل به مشغول دانشکده این در مامایی ناپیوسته

 :باروري بهداشت و مامایی گروه وجود فلسفه

 نقش كانون این در مادران و زنان و هاست انسان تعالي و رشد اصلي كانون و جامعه بنیادي واحد خانواده كه آنجا از

 خدمات ارائه و كودكان و مادران رواني و جسماني سالمت به توجه لذادارند، عهده به را اي كننده تعیین و محوري

. دارد قرار ایران اسالمي جمهوري دولت درماني و بهداشتي هاي برنامه رأس در پذیر آسیب هاي گروه این براي بهداشتي

 مي قرار آن بهداشتي و بالیني ابعاد حیطه در مامایي رشته تعریف به توجه با خدمات گونه این دهي پوشش رو این از

 -جنین و مادر با مرتبط مشكالت كاهش خانواده، و زنان باروري سالمت با مرتبط هاي شاخصارتقاء به كمك. گیرد

 .باشد مي باروري بهداشت و مامایي گروه وجود ضروریات دیگر از كشور در طبیعي هاي زایمان ترویج نوزاد،

 :باروري بهداشت و مامایی گروه رسالت

 باروري بهداشت و مامایي خدمات كه است مامایي زمینه در متبحر و آگاه متعهد، انساني نیروي تربیت گروه، این رسالت 

. نمایند ارائه مددجویان به مستقل صورت به و سالمت تیم اعضاي از فرد یك عنوان به پیشگیري، مختلف سطوح در را

 بهداشتی خدمات ارائه جهت  علمی اصول اساس بر کافی علمی و بالینی های مهارت با آموختگان دانش آموزش و تربیت

 حرفه به نسبت دانشجویان در مثبت دید و  نگرش پرورش نیز و مامایی حرفه حیطه در مشارکتی و تیمی ، فردی درمانی

 بین در پژوهش فرهنگ گسترش و باروري بهداشت و سالمت زمینه در تحقیقات انجام طریق از مامایی علم ارتقاء خود،

 .باشد مي باروري بهداشت و مامایي گروه هاي رسالت دیگر از آموختگان دانش و دانشجویان


